
Koolidevahelised koostööprojektid
koroonapandeemia tingimustes



Koroonaviirus on tulnud, et jääda, 
peame õppima sellega koos elama.

Projektid peavad jätkuma, üritades saavutada neis seatud eesmärke ka 
koroonapandeemia tingimustes.

Euroopa Komisjon on soovitanud viia projektitegevus üle virtuaalkeskkondadesse
ning on selleks ka kõigile jätkuvatele projektidele väljastanud Addendumi, mis 
sätestab virtuaalsetele tegevustele kehtivad reeglid.

Otsuseid selle kohta, kuidas täpselt projektiga edasi minnakse, langetab
projektimeeskond üheskoos.



Projektide pikendamine



Projekte saab pikendada kuni 36 kuuni.

Kuna pikendamine on suur töökoormus kõigile Erasmus+ riiklikele agentuuridele, 
siis kehtib kokkulepe, et projekte pikendatakse pooleaastase sammuga: 6 kuu ja
12 kuu võrra.

Projekti pikendamise taotluse saadab koordineeriv kool oma riiklikule
agentuurile, projekti pikendamine peab olema eelnevalt kõigi partneritega kokku
lepitud.



Palume 2018. aastal alanud projektimeeskondadel tõsiselt arutleda selle üle, kas 
uus pooleaastane pikendamine on vajalik (mida see annab?) ning kas poleks
mõttekam üritada projekti virtuaalseid tegevusi rakendades lõpule viia.

Eesti koolide koordineeritavate projektide pikendamistaotlused palume saata
meile jaanuaris 2021.

Pikendamise taotlus kujutab endast juriidilise esindaja allkirjastatud vabas vormis 
avaldust, mis saadetakse SA-le Archimedes läbi kodulehe vormi:
https://archimedes.ee/tegevus/dokumendi-saatmine/

https://archimedes.ee/tegevus/dokumendi-saatmine/


Õppimis- ja õpetamistegevuste planeerimine



Füüsiliste õppimis- ja õpetamistegevuste planeerimisel tuleb lisaks
tervisekindlustusele kindlasti sõlmida ka laiendatud reisitõrkekindlustus.

NB! Kindlustusseltsid pakuvad laiendatud reisitõrkekindlustust juhul, kui see on 
sõlmitud enne seda, kui sihtriiki reisimine välisministeeriumi poolt
mittesoovituslikuks kuulutatakse.

NB! Covid-19 kattega tervisekindlustus kehtib ainult juhul, kui reis toimub riiki, 
kuhu välisministeerium reisimist ei keela või pole andnud soovitust seda vältida.

Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa 
(soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse): https://reisitargalt.vm.ee/



Vääramatu jõud ehk force majeure 
kevadel edasi lükatud projektitegevuste puhul



o Kui välisministeerium soovitab mitte reisida konkreetsesse koroonaviiruse
COVID-19 riskipiirkonda, siis seda olukorda käsitletakse kui vääramatut jõudu
ehk force majeure’i.

o Kui reisisihiks oleva riigi, regiooni või kohaliku tasandi ametkonnad langetavad
otsuse, mis takistab tegevuste elluviimist, nt sulgevad koolid, projekti
tegevuskoha, jms, siis käsitletakse seda olukorda kui vääramatut jõudu.

o Kui tegevuses osalejad on pärit koroonaviiruse COVID-19 riskipiirkondadest ja
loobuvad sel põhjusel tegevuses osalemast, käsitletakse seda kui vääramatut
jõudu.



o Dokumenteerige kogu tõendusmaterjal, kaasa arvatud ametkondade ametlikud
teated, kuvatõmmised välisministeeriumi reisisoovitustest, asjassepuutuv
kirjavahetus, reisiga seotud kuludokumendid jms.

o Teavitage oma kindlustusseltsi kindlustuslepingus ette nähtud aja jooksul ning
taotlege kulude korvamist. Lisage kindlustusseltsi otsus (nii positiivne kui
negatiivne) tõendusmaterjali hulka.

o Vääramatu jõu iga juhtumit käsitletakse eraldi.

o Vääramatu jõu juhtumite puhul ei kehti ühikuhinnad, vaid positiivse otsuse
korral aktsepteeritakse eraldatud eelarve piiresse jäävad reaalsed kulud, mida
reisi-, lennu-, raudtee-, jm firmad ega kindlustus ei ole korvanud.



Virtuaalsed tegevused ja lepingu lisandus



Üldpõhimõtted

o Tegemist on täiendavate rahastamis- ja lepinguliste reeglitega, mis rakenduvad
ainult projektidele, mis korraldavad COVID-19 tõttu virtuaalseid tegevusi.

o Virtuaalsete tegevuste aruandlus toimub sarnaselt tavapärastele tegevustele.
Aruandluskeskkonda Mobility Tool luuakse sügise jooksul (praeguste plaanide
kohaselt kahes järgus septembris-oktoobris) selleks vajalikud täiendavad 
võimalused.



Üldpõhimõtted

o Addendum on ühine kõigile strateegilise koostöö projektidele (kaasa arvatud
koolidevahelised koostööprojektid (KA229).

o Kuna koolidevahelised koostööprojektid on strateegilise koostöö projektide
lihtsustatud vorm, siis kõik Addendumi sätted KA229 projektidele ei kehti.



Erikulude eelarverida



o Erikulude (Exceptional Costs) reale on lubatud juurde tõsta kuni 10% ühelt
eelarverealt (omal vabal valikul), isegi kui algselt projektis erikulusid ette ei olnud
nähtud. 

o Erikulude eelarvereale juurde tõstetud toetuse eest saab tasuda ainult COVID-19 
põhjustatud virtuaalsete mobiilsuste elluviimiseks vajalike seadmete või teenuste
ostu või rentimisega seotud kulusid. 

o Erikulude realt ei ole lubatud soetada tavapärast kontoritehnikat, kaasa arvatud
arvutid, printerid jms.



o Erikulude eelarvereal kehtib 25-protsendiline omaosaluse nõue. Seda ei saa tasuda
mõnelt teiselt eelarverealt.

o Tehtud kulutusi tõendatakse kuludokumentidega vastavalt raamatupidamis-
reeglitele. 

o Arvel peab tehtud kulu kajastuma 100-protsendiliselt.



Erivajadusega osaleja kaasamine



o Erivajadustega osaleja kaasamise toetuse (Special Needs Support) reale raha
juurdetõstmisele piiranguid pole. 

o Erivajadustega osaleja kaasamise toetuse puhul kehtivad tavapärased reeglid: 
abikõlblik on 100% erivajadusega inimese virtuaaltegevustesse kaasamiseks
vajalikest kulutustest. 

o Tehtud kulutusi tõendatakse kuludokumentidega vastavalt
raamatupidamisreeglitele.



Virtuaalsed õppimis- ja õpetamistegevused



o Virtuaalse LTT miinimumpikkus on 3 päeva ning miinimummaht 3-4 tundi päevas.

o Virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste puhul ei ole reisikulud abikõlblikud.

o Reisipäevade jaoks mõeldud elamiskulude toetus (Individual Support) ei ole abikõlblik.



o Sisutegevuste ajaks mõeldud elamiskulude toetusest on abikõlblik 15%. 

Toetuse summa arvutamisel korrutatakse päevade arv virtuaalses tegevuses osaleja
kohta 15%-ga kehtivast päevaühiku hinnast vastavalt osaleja kategooriale (osaleja või
saatja) ja riigile, kus tegevus toimus. 

Näide:

Algselt kavandatud õppimis- ja õpetamistegevuses pidi Eesti osaleja sõitma Horvaatiasse (reisikulude vahemaa ühik
257 €). Elamiskulude toetus oli taotletud 5 päevaks (3 sisupäeva + 2 reisipäeva), kokku 530 € ehk 106 € päev.

Virtuaalse õppimis- ja õpetamistegevuse puhul on abikõlbulik 15 protsenti 3 sisupäevaks mõeldud elamiskulude
toetusest ehk 3 x 106 € x 15% = 47,7 €



o Tõendusdokumendid: 
• Tõend või osavõtjate nimekiri, mille on allkirjastanud korraldava organisatsiooni

esindaja
Tõendi/nimekirja kohustuslikud osad: 

▪ osaleja nimi / osalejate nimed
▪ tegevuse kirjeldus
▪ tegevuse alguse ja lõpu kuupäev

• Päevakava, mis sisaldab detailset sisulise tegevuse kirjeldust

o Vajadusel võib korraldada täiendavaid virtuaalseid õppimis- ja õpetamistegevusi, 
mida projektis algselt polnud, ent mis on vajalikud projekti tulemuste
saavutamiseks.





o Soovitame virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste elluviimiseks kasutada
Erasmus+ tugiteenuse – eTwinningu võimalusi, mis on kõikidele õpetajatele täiesti
tasuta.

o https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

o eTwinningu koolitused leiab siit: 
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/eesti-koolitused

https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/eesti-koolitused


Kust saab kõige kiiremini vajalikku infot?



o Abimaterjalid on kättesaadavad meie kodulehel:

http://haridus.archimedes.ee/2018-toetusesaajale
http://haridus.archimedes.ee/2019-toetusesaajale

o Kui Teie küsimus on keerukam ja Te ise vastust ei leia, siis palume saata oma
lepingujärgsele kontaktisikule e-kiri. 

Palume meiega ühendust võttes alati viidata projektinumbrile, 
nt 2018-1-DE03-KA229-047358_5

http://haridus.archimedes.ee/2018-toetusesaajale
http://haridus.archimedes.ee/2019-toetusesaajale


Tänan tähelepanu eest!


